
1. Učitelé měl_ rádi svoje žáky. 

2. Celý život jsme kolem něj skákal_. 

3. Ploty ohraničoval_ všechny pozemky. 

4. Žáci se do školy těšil_. 

5. Děti dostal_ domácí úkol. Pozdě večer si na to vzpomněl_. 

6. Ostravské doly nabízel_ mnoho pracovních míst. 

7. Drahokamy zdobil_ drahé šaty. 

8. Ostrovy ležel_ blízko u sebe. 

9. Za kabinu se připojoval_ návěsy. 

10. Tváře návštěvníků odrážel_ jejich náladu. 

11. Chemické pokusy ohrožoval_ celou školu. 

12. Sourozenci se v dospělosti nestýkal_. 

13. Lampy dlouho svítil_, ale večer zhasl_. 

14. Ve škole se rozšířil_ kapesní krádeže. 

15. Všechny školní tabule nepříjemně skřípal_. 

16. Třídní srazy se konal_ na stejném místě. 

17. Citoslovce se často procvičoval_. 

18. Bubáci děti strašil_ celou noc. 

19. Světla stále svítil_. 

20. Zbyl_ nám jen halíře. 

21. Můj přítel a jeho dcera k nám přišl_ na návštěvu. 

22. Parkoviště se rychle zaplňoval_. 

23. Nadpisy informoval_ o obsahu kapitol. 

24. Vydělával_ stále více peněz. 

25. Přepadl_ ho nečekané bolesti. 

26. Ředitelka a učitelé spolu dobře vycházel_. 

27. Prezident a jeho poradci se často radil_. 

28. Všechny hlavy se kvůli shodě podmětu s přísudkem zavařil_. 

29. Lékaři věnoval_ ženě veškerou péči. 

30. Na Velikonoce se pekl_ mazance. 



31. Kvůli vám jsme to prohrál_. 

32. Malíři a jejich manažerka se dostavil_ na výstavu. 

33. Nové košile se rychle roztrhal_. 

34. Hromy duněl_ celou noc. 

35. Na nikoho se děti víc netěšil_. 

36. Skauty zastihla velká bouřka, proto se běžel_ schovat. 

37. Exekutoři zabavil_ veškerý majetek firmy. 

38. Lodě obeplul_ celý ostrov. 

39. Stráže se střídal_ každou hodinu. 

40. Na místo činu přijel_ policejní komisaři. 

41. V tomto mužstvu se brankáři často střídal_. 

42. Všichni se mu neprávem smál_. 

43. Žadatelé vyplnil_ potřebné formuláře. 

44. Na louce rostl_ různé trávy a květiny. 

45. Kachny, kuřata a krocani se procházel_ po dvoře. 

46. Policista a řidič nehodu popsal_ odlišně. 

47. V lese na ně vyskočil_ strašidla. 

48. Místní farmáři nabízel_ BIO produkty. 

49. Váleční letci obdržel_ vysoká vyznamenání. 

50. Rodiče se o své děti bál_. Brzy se však uklidnil_. 

51. Ředitel očekával vyjádření úřadů. Ty ale žádné vyjádření neposlal_. 

52. Mrazy zasáhl_ celou republiku. 

53. Spisy pojednával_ o průběhu případů. 

54. Kočky honil_ myši. Pak si lehl_ a spal_. 

55. Odpadkové koše se brzy naplnil_. 

56. Děti přicházel_ domů první. Pak čekal_ na rodiče. 

57. Železniční stanice se opravoval_. 

58. Děvčata ležel_ u vody se svými psy. 

59. Děti byl_ neukázněné. Přebíhal_ silnici mimo přechod. 

60. Bezpečnostní pásy se vždy používal_. 


